
 
       Afdrukken op ABVAKABO papier 
 
 

UITNODIGING 
 
Het bestuur van de afdeling Zuid-West Drenthe / Noord-West Overijssel nodigt u  
hierbij uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenbijeenkomst van uw Bond.   
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 april  2008, aanvang 20.00 uur in  
Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel.  
De bijeenkomst zal uiterlijk om 22.30 uur worden beëindigd. 
 
De bijeenkomst zal bestaan uit de volgende onderdelen: 
 
- STATUTAIRE LEDENVERGADERING     20.00 tot 20.45 uur 
 Het bestuur informeert u over de diverse activiteiten en uitgaven  

van het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast wordt u verzocht in  
te stemmen met het voorgenomen beleid voor het komende jaar. 
Het jaarverslag wordt u uitgereikt in de vergadering. Op verzoek  
wordt het jaarverslag toegezonden. U kunt het jaarverslag ook 
downloaden vanaf onze website: www.abvakabo-meppel.nl   
In verband met opgelegde bezuinigingen door het bondsbestuur 
ontvangen de kaderleden het jaarverslag niet meer automatisch thuis.  

 
- VERLOTING         20.45 tot 21.15 uur 
 Bij binnenkomst in de zaal ontvangt u een lotnummer. Het afdelingsbestuur 
 heeft een aantal interessante prijzen beschikbaar gesteld.  
 Het lot zal gaan uitmaken welk vakbondslid rijker naar huis gaat. 
 
 
- INLEIDING EN AANSLUITEND DISKUSSIE      21.15 tot  22.15 uur 

“Veranderingen Belastingwetgeving 2007/2008 en tips”  
De inleiding wordt verzorgd door ons lid,  
de heer J. van Marle, instructeur belastingwerkgroep FNV. 
 

 
Onze regiobestuurder, de heer Jan Vos, hebben wij ook uitgenodigd om aanwezig zijn. 
 
Wij menen dat de inhoud van de bijeenkomst zodanig is, dat uw aanwezigheid op 21 april a.s. 
in Ogterop bijzonder gewenst is. 
 
 
Namens het afdelingsbestuur, 
 
Johan Logtenberg, 
Afdelingssecretaris ZW-Drenthe / NW Overijssel. 
 
In verband met opgelegde bezuinigingen door het Bondsbestuur is deze uitnodiging 
alleen toegezonden aan onze kaderleden. Wij verzoeken hen deze uitnodiging bekend 
te maken bij de leden en deze uitnodiging te kopiëren en waar het kan en mogelijk is 
op te hangen op de publicatieborden e.d. 
 
Bezoek ook eens onze website: www.abvakabo-meppel.nl voor andere informatie. 


